
BEYAZlTDEVLET KÜTÜPHANESi 

tüphane olduğunu gösteren en eski ka
yıtlar XVI. yüzyılın sonlarına aittir (bk. 
Erünsal, s. 32-33). Ancak Kütübhane-i 
Umüml-i Osmani'nin tesis tarihi 27 Ey
lül 1882, hizmete açılış tarihi ise 24 Ha
ziran 1884'tür. 

XIX. yüzyılda Batı'da görülmeye başla
nan milliyetçilik akımları etrafındaki ge
lişmeler millf kütüphaneterin kuruluşun
da önemli rol oynamıştır. Pek çok Batı 
ülkesinin o güne kadar milli kütüphane
lerini kurmuş olmaları zamanın yöneti
mini bu yolda çalışmaya sevketmiş, ay
dınların da desteğiyle bu kütüphanenin 
kurulması gerçekleşmiştir. 1300 ( 1883) 
tarihli bir vesika ile. telif ve tercüme ola
rak yayımlanan her eserden bir nüsha
nın kütüphanede toplanmasının öngö
rülmesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin 
milli kütüphane olma amacıyla kuruldu
ğunu göstermektedir. Aynı dönemde ku
rulmuş olan umumi, hatta adında "mil
If" sıfatı bulunan kütüphanelerde dahi 
derleme amaçlı benzer faaliyetler gö
rülmez. 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin kuru
luşu sırasında yapılan harcamalar dev
let eliyle karşılanmış, ancak restorasyo
nun bir an önce bitiritmesi için ll. Ab
dülhamid şahsi bütçesinden de yardırn
da bulunarak işi hızlandırmış ve açılan 
kütüphane vakıf kütüphanelerinden fark
lı olarak Maarif Nezareti'ne bağlanmış-
tır. · · • 

Kütüphane 1 Ramazan 1301'de (25 Ha
ziran 1884) devlet büyükler( alimler ve 
halkın iştirakiyle hizmete açılmıştır. Ki
tap mevcudu açılışından sonra yapılan 
bağıştarla artmış, kuruluşunun üçüncü 
yılında 4164'e, ertesi yıl 4764'e, 1888'de 
7068'e ulaşmıştır. ll. Abdülhamid zama
nında yapılan matbu bir fihristte kütüp
hanede 8054 cilt kitap bulunduğu ka
yıtlıdır. 

Balkan Savaşı yıllarında kaybedilen 
Osmanlı topraklarından kaçırılan kitap
lar Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde de
polanmıştır. Kuruluşundan itibaren va-

din Efendi, Cevdet Paşa, Halid Bey ve Ali 
Rıza Efendi. Bu kitapların büyük bir kıs
mı yazma ve eski harfli basma eserler
dir. 

2547 sayılı "Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme Kanunu"nun 1934'te yürürlü
ğe girmesinden sonra derleme nüshası 
alan beş kütüphaneden birisi de Beya
zıt Devlet Kütüphanesi olmuştur. Böyle
ce Türkiye'de basılan kitap, gazete, der
gi ve benzeri yayınların birer nüshası bu
raya gönderilmiştir. Bu durum kütüp
hanedeki kitap ve benzeri yayın mevcu
dunda sürekli ve .. düzenli bir artış mey
dana getirmiş ve yer darlığını had saf
haya çıkarmıştır. Kütüphanenin daha iyi 
hizmet verebitmesi için 1946' da bazı 

onarım çalışmaları yapılmıştır. Daha son
raki yıllarda binanın hizmete yeterli ol
maması sebebiyle ek bina arayışlarına 
girişilmiş, uzun mücadelelerden sonra 
1948 ve 1953 yıllarında Bakanlar Kuru
lu' nun iki ayrı kararıyla kütüphanenin 

. bitişiğinde bulunan eski Dişçilik Mekte
bi ve Beyazıt Külliyesi'nin imaret kıs
mının diğer bölümlerinin de restore edi
lerek kütüphaneye dahil edilmesine ka
rar verilmiştir. Çalışmalar tamamlandık
tan sonra yeni tesisler 1984'te hizmete 
açılmıştır. , 

Kütüphanenin ilk müdürü Hoca Tah
sin Efendi· dir. Daha sonraki müdürleri 
arasında İsmail Saib Sencer, Prof. Dr. Ne
cati Lugal ve Sadeddin Nüzhet Ergun gi
bi ünlü isimler de bulunmaktadır. Elli ki
şilik konferans salonu, yirmi kişilik mü
zik dinleme salonu, otuz kişilik dil labo
ratuvarı , ayrıca --para, pul, resim, kart
posta!, harita ve afişlerle ilgili görüntü
lerin de izlendiği sinema ve video salo
nu vardır. 1946'ya kadar bütün hizmet
ler bugün kitap okuma salonu olarak 
kullanılan bölümde verilmekteydi. Günü
müzde ise dört ayrı salonda 300 kişiye 

hizmet verilebilmektedir. Kütüphanede 
teknik hizmetler, okuyucu hizmetleri ve 
müzik bölümü olmak üzere üç hizmet bi
rimi bulunmaktadır. 1989 yılı itibariyle 
600.000 civarındaki dokümanın 379.135'i 

•' 
yeni yazı kitap, 11.120'si yazma eser, 
40.446'sı eski harfli basma kitap, 18.206'
sı gazete ve çeşitli kitap dışı malzeme
dir. Nadir eserler bölümünde, muhtelif 

. yer ve zamanlarda vakıf yoluyla kurul
muş, daha sonra Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi'ne nakledilmiş pek çok kütüpha
ne koleksiyonu yer almaktadır. 

1946'dan itibaren UDC sınıflandırma 
sisteminin kullanıldığı kütüphanede kİrk 
iki kişi çalışmakta, otomasyona geçme 
faaliyetleri devam etmektedir. 
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BEYAZlT HAMAMI 

İstanbul Beyazıt'ta 
Sultan II. Beyazıt Külliyesi'ne ait ' 

hamam. 
_j 

Şehrin merkezinde Sultan ll. Beyazıt 
Camii'nin biraz uzağında (Edebiyat Fakül
tesi yanında) bulunmakla beraber külli
yenin bir parçası olarak kabul edilmek
tedir. Son yıllarda halk arasında bir ara 
Patrona Hamarnı adıyla da anılan bina
nın inşa kitabesi olmadığından yapım 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. An
cak Başbakanlık Arşivi'ndeki XVI. yüzyıla 
ait bir tapu tahrir defterinde, Yavuz Sul-

kıf, bağıŞ Ve nakil SUretiyle bU kütüpha- Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin icinden ve dışından bi r görünüş · istanbul 

neye devredilen başlıca kitaplıklar şun
lardır: Bezrnialem, Hekimoğlu Ali Paşa, 
İdris Paşa, Manastırtı İbrahim Hakkı, Na
mık Bey, Seretıbba ömer Efendi, Sabit 
Bey, Trabzonlu Hüseyin Efendi. Hafız Da
vud Paşa, Halil Şerif Paşa, Hasan Fehmi 
Paşa, İsmail Fenni Ertuğrul, Kara Musta
fa Paşa, Lütfi Bey, Mehmet Zihni Efen
di, Mehmed Eşref, Münzevi Arif Bey, Sü
leyman Tevfik. Şevki Paşa, Tevfik Paşa, 
Tırnovalı Mehmed, Zihni Paşa, Veliyyüd-
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tan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un 
(ö 91 l / 1505-1506) Trabzon'daki imare
ti evkafına gelir sağlayan mülk ve ara
ziler listesinin sonunda " İstanbul'da Sul
tan Beyazıt Camii yanındaki Yenihamam 
mukataası. senede 75.000 akçe" kaydı
na rastlanmıştır. Bu bilgiden anlaşıldı

ğına göre XVI. yüzyılda Yenihamam de
nilen Beyazıt Hamarnı padişahın zevcesi 
olan Gülbahar Hatun'un evkafına gelir 
sağlamak üzere inşa ettirilmiştir. An
cak Sultan ll. Bayezici'in vaktiyelerinden 
birinde (İstanbul inkilap Ktp. !Atatürk Ki
taplığı J) "İstanbul'da Yenicami civarında 
bina olunan çifte hamam" kaydı görül
düğü gibi Başbakanlık Arşivi'ndeki 913 
( 1507 -1508) tarihli diğer vaktiyesinde de 
aynı bilgiye ilave olarak, "üstü örtülü ev
lerden ol iki harnarnlara müteallik olan
ları ol evkafdandır" denildikten sonra 
hepsinin bir yılda 70.000 akçe geliri ol
duğu bildirilmektedir. Burada adı geçen 
Yenicami Beyazıt Camii 'nden başkası ol
madığına göre hamamın da bu külliye
nin bir parçası olarak aynı yıllarda inşa 
edildiği. gelirinin ise Gülbahar Hatun 
vakfına tahsis edildiği anlaşılmaktadır. 
Fransa kralının özel emriyle incelemeler 
yapmak üzere 1 544 yılında istanbul'a 
gelen Albili Pierre Gylli (Gyllius). Sultan 
Bayezid tarafından yaptırılan Yeniha
mam'ın inşası sırasında, kendisinin bu 
şehre gelişinden yaklaşık kırk yıl kadar 
önce Theodosios Anıtı'nın yıktırılmış ol
duğunu bazı yaşlı kişilerden öğrendiğini 

yazar. Böylece hamamın 1 SOO -1 505 yıl
ları arasında yapıldığı bir başka kay
nakta da teyit edilmiş olmaktadır. 

Beyazıt Hamamı . benzeri yapılar ara
sında en gösterişli ve büyüklerinden bi
ri olduğundan Hamam-ı Kebir olarak da 
adlandırılmıştır. Evliya Çelebi eserinin 
hamamlar bölümünde bunun hakkında 
faydalı bir bilgi vermez. Her hamamın 
adına göre uydurduğu yakıştırmalardan 

birini de burası için yaparak Beyazıt Ha-
mamı 'nın "veli"'ere mahsus olduğunu bil-

rahim Paşa ile diğer devlet ricalinin öl
dürülmelerine yol açan 1730 yılındaki 
ayaklanmanın bu harnarnda hazırlandı
ğı söylenir. Ayaklanmanın elebaşısı Pat
rona lakabıyla tanınan Arnavut asıllı Ha
lil adlı sabıkalı bu harnarnda tellak ol
duğu sırada (Feraizizade Said, ll, ı 248) is
yanı kendisi gibi ayak takımı arkadaşla
rı ile hazırlamış ve 12 Rebiülewel 1143 
(25 Eylül 1730) günü Beyazıt Camii önün
den harekete geçmişlerdir. Halil'in Be
yazıt Hamarnı teliaklarından olduğu söy
lentisi, son yıllarda bu hamarnı yıktır
mak hususunda çok büyük gayret gös
terenler tarafından hamamın adı "Pat
rona H amamı" na çevrilmek suretiyle 
destektenrnek istenmiş ve bu eski ese
rin tek tarihi öneminin Patrona Halil'in 
burada tellaklık etmesinde toplandığı 

ileri sürülmüştür. Bu konuda basının da 
desteği sağlanarak bu XVI. yüzyıl eseri
nin adının Patrona Hamarnı olarak zi
hinlere yerleşmesine çalışılmıştır. 

ı. Dünya Harbi içinde 1916-1917 yıl
larında Avusturyalı H. Glück tarafından 
incelenerek planı yayımlanan Beyazıt Ha
mamı'nın dikkatle alınmış ölçülerle da
ha doğru bir rölövesi son yıllarda Aydın 
Yüksel tarafından ortaya konmuştur. 

1930 yıllarına kadar çalışan Beyazıt 

Hamarnı bu tarihlerden sonra caddeye 
komşu büyük kubbeli soyunma yerleri 
(camekan lar) bir şahsın mülkiyetine ge
çince deri deposu olarak kiraya verilmiş, 
arkadaki sıcaklık bölümleri ise kısmen 
demirci atölyesi olmuş, kısmen de ken
di haline terkedilmiştir. Bu arada ha
mamı tahrip eden müdahaleler devam 
etmiş, kurşunları soyulmuş, tepe camla
rı kırılmış, mermerler ve kurnalar götü
rülmüş, duvarlarda delikler ve geçitler 
açılmıştır. 1950-1960 arasında yıktırıl

ması için gösterilen büyük gayretler ba-

dirir. Binanın İstanbul'un geniş bölgel e- sevazı t Hamarnı ve içinden bir görünüş. istanbul 
rini tahrip eden yangınlardan zarar gör
düğü dış cephelerindeki izlerden belli
dir. Nitekim Raşid Tarihi'nden öğrenil
diğine göre 7 Safer 1127' de ( 12 Şubat 
1715) Beyazıt Camii etrafındaki dükkan
Iarın birinden çıkan yangında Hamam-ı 
Kebir ve Simkeşhane de yanmıştır. Fa
kat Simkeşhane gibi hamamın da der
hal tamir etiirildiği kaynaklardan anla
şılmaktadır. 

Sultan lll. Ahmed'in tahttan indiril
mesi ve Sadrazam Nevşehirli Damad İb-

BEYAZlT HAMAM! 

şarılı alamayınca hamamın büyük rne
kanlarının istanbul Üniversitesi tarafın
dan alınması yoluna gidilmiştir. Rektör 
Nazım Terzioğlu , cadde üzerindeki kub
beli iki soyunma yerini kütüphane ve 
okuma salonuna dönüştürütmek üzere 
tamir ettirmiş, fakat onun rektörlükten 
ayrılması, arkasından da vefatı üzerine 
bu proje gerçekleşmeden kalrrııştır. Bu
gün hamamın içi eskisinden daha beter 
bir harabe haline gelmiş bulunmaktadır. 

Beyazıt Hamarnı erkekler ve kadınlar 
kısımlarına sahip bir çifte hamamdır. 

Yan yana olan kısmen taştan inşa edil
miş bu iki bölümün büyük kubbeli so
yunma yerleri cadde kenarında olmakla 
beraber erkekler kısmının yüksek sivri 
kemerli bir taçkapı karakterinde olan 
girişi caddeye açılır. Çifte hamamlarda 
usulden olduğu gibi kadınlar kısmının 
kapısı ise yan sokak (De rvi ş Paşa sokağı) 

ile bağlantılıdır. Her iki kısım da aynı 

planda yaptırılmıştır. Yalnız kadınlar kıs

ı:nının camekan bölümü diğerinden biraz 
ufak ölçüdedir. Soğukluk bölümlerinde 
giriş eyvaniarının iki yanlarında kubbeli 
hücreler vardır. Esas soğukluklar (ılıklık) 
ise üçer kubbelidir. Sıcaklık bölümleri 
dört eyvanlı tipte olup köşelerde halvet 
hücreleri bulunur. Arkada ise boydan 
boya külhan uzanır. Beyazıt Hamarnı'nın 

bir diğer özelliği , suyunun aynı yerdeki 
çok derin ve geniş bir kuyudan dolapla 
çekilmesidir. 1920'lere kadar duran bu 
ağaç dolap bugün ortadan kalkmışsa 

da bu muazzam kuyu hamamın külham 
ile Hasan Paşa Medresesi arasında ku
rumuş olarak durmaktadır. 

Beyazıt Hamarnı önünden geçen cad
de 1955-1957 yıllarında genişletildiğin
de zemin seviyesi de çok inciirildiğinden 
hamamın kapısı yüksekte kaldıktan baş
ka temelleri de meydana çıkmıştır. Bu 
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BEYAZlT HAMAM! 

Beyazıt Hamarnı ' n ı n planı (1. Aydm Yükseı'den) 

durum, her gün önünden geçen tonlar
ca vasıtanın yarattığı sarsıntı ile bilhas
sa erkekler kısmının cephesini tehlike
ye sokmuştur. Nitekim kubbeden itiba
ren temele kadar inen çatlak bu değer
li eserin geleceğini tehdit etmektedir. 
Yapıldığında herhalde muhteşem bir süs
lemesi olan Beyazıt Hamamı'nın. erkek
ler bölümünün camekan kısmının orta
sını Glück tarafından da görülen ve Türk 
taş işçiliğinin bir şaheseri olarak tarif 
edilen mermerden büyük bir şadırvan 
süslüyordu. Konyalı Aşık Mehmed adın
da bir halk şairinin bu hamam hakkın

da 1918-1920 yınarı arasında düzenle
diği destanda, "Camegah ortası fıskiye 
havuz" mısraı ile tarif edilen bu muhte
şem fıskiye ve havuz 19SO'li yıllarda ha
la ayaktaydı. Ortadaki zengin işlemeli fıs
kiyesi barok üslupta olduğundan xvııı. 
yüzyılda ilave edilmiş olmalıdır. Bina res
torasyonu için üniversiteye devredilme
den bu şadırvan yok edilmiştir. İç kısım
ların duvarlarında malakarl sıva süsle
melerinin son kalıntıları bugün de gö
rülmektedir. Gylli 'nin ileri sürdüğü ve 
Evliya Çelebi tarafından da başka vesile 
ile tekrarlanan efsaneye göre ewelce 
hamamın yerinde bulunan İmparator 
Theodosios Anıtı , hamam yapılırken yık
tırılmış olmalıdır. Evliya Çelebi bu anıtın 
şehri veba salgınından koruyan bir tıl

s ım olduğunu da ilave eder. Anıtın ne 
sebeple yıktınldığı bilinmezse de hama
mın temel kısmında , gövdesinin dış yü-
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zü kabartmalarla süslü olan bazı parça
larının inşaat taşı olarak kullanılmış ol
duğu görülmektedir. Bugün bunlardan 
birkaçı hala temelde durduğu gibi bir
kaç parça da istanbul Arkeoloji Müze
si'ne götürülmüştür. 

Beyazıt Hamamı. istanbul'da Türk ha
mam mimarisinin bugün ayakta kalabil
miş mimari nisbetlerin ahengi bakımın
dan en gösterişli örneğidir. Bu husus 
bilhassa cadde üzerindeki cephesinde 
belirlidir. Aynı zamanda şehrin en bü
yük ve abidevi karakterde hamarnı olan 
Beyazıt Hamamı. Türkleşen istanbul'da 
yeni bir şehireilik anlayışına göre kuru
lan Beyazıt Külliyesi'nin bir parçası ve 
onu tamamlayan bir eleman olarak da 
değerlidir. Bu bakımdan korunması ve 
dikkatle tamir edilerek ömrünün uzatıl
ması gerekir. 
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~ SEMAVİ EYİCE 

L 

BEYAZlT YANGlN KULESi 

İstanbul Beyazıt'ta 
İstanbul Üniversitesi bahçesinde 

yangın gözetlernek için 
inşa edilmiş kule. 

_j 

Tarihi içinde en fazla yangın geçiren 
şehirlerden biri olan istanbul· da şehri 
yangınlara karşı korumak üzere ilk de
fa Damad İbrahim Paşa tarafından 1720 
yılında Tulumbacı Ocağı kurulmuştur. 

1749'da çıkan Küçükpazar yangını esen 
rüzgarla hızlanarak Ağakapısı Sarayı'nı 
da yakmıştı. Bu sebeple Ağakapısı yeni
den yapılırken çıkan yangınları gözetle-

Beyazıt 

Yangın 

Kulesi
istanbul 

yerek tedbir almak için bir de ahşap yan
gın kulesi inşa edildi. Buraya yerleşti
rilen ve şehri gece gündüz gözetleyen 
acemi ağianiarına da "köşklü" adı veril
di. 1774'te Cibali yangını sırasında ya
nan kule eski yerinde ahşap olarak ye
niden yapıldı. 1826'da Yeniçeri Ocağı kal
dırılırken kule de yıktırıldı. Ancak iki gün 
sonra çıkan bir yangın yeniden bir kule 
yapılmasının gerekli olduğunu gösterin
ce Bab-ı Seraskeri'nin (bugün istanbul 
Üniversitesi) talimhane avlusuna yeni bir 
ahşap kule yaptırıldı. 21 Haziran 1826'
da tamamlanan bu kule de kundakla
narak yakılınca 1828 yılında bugünkü 
kagir kule inşa edildi. 

Beyazıt Kulesi'nin bu son şeklinin mi
marı Senekerim Balyan ·dır. Üst yarısı 
kesilmiş bir piramit biçimindeki kaide 
üzerinde yükselen kule Batı mimari üs
!Obunda inşa edilmiştir. Kaidenin doğu 
yüzünde bir kitabe bulunmaktadır. Ke
çecizade izzet Molla'nın tarih manzume
sinin yer aldığı ta'lik hatla yazılmış bu 
kitabenin üst kısmında ise bir çerçeve 
içinde Padişah ll. Mahmud'un tuğrası yer 
almaktadır. Kitabe hattat Yesarizade 
Mustafa izzet Efendi tarafından yazıl
mıştır. 1849'da kulenin sivri külahlı ahşap 
çatısı değiştirilmiş, bunun yerine dört 
yuvarlak pencereli birer odadan meyda
na gelen üç kagir kat yerleştirilmiş, ke
narlara ise demir parmaklıklar yapılmış-

Beyazıt Yangın Kulesi kitabesi 


